
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
17.05.2021 р.                                  м. Шепетівка                            № 92-2021 р.                 

 
 
Про скликання Х сесії 
міської ради VІІІ скликання  
 
 

Відповідно п. 8 ч. 4 ст.13, п. 1 ст. 30 Регламенту міської ради VІІІ скликання, 
керуючись ч. 4 ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”: 
 
1.  Скликати Х сесію міської ради VІІІ скликання 27 травня 2021 року о 10.00 год. у 
великій залі засідань виконавчого комітету Шепетівської міської ради (І-ий поверх). 
 

2.  Запропонувати депутатам міської ради розглянути питання: 
- про звернення Шепетівської міської ради до Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля; 
- про зміну типів та перейменування Шепетівських загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів 
Хмельницької області; зміну типів та перейменування Пліщинської і Плесенської 
загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів Шепетівської міської ради Хмельницької області; 
- про затвердження Положень : про відділ з питань державного архітектурно-будівельного 
контролю Шепетівської міської ради; про управління економіки, підприємництва та 
підтримки інвестицій Шепетівської міської ради; про відділ у справах сім’ї, молоді та 
спорту Шепетівської міської ради; 
- про приєднання до Меморандуму про співпрацю; 
- про затвердження робочої групи по стратегічному плануванню розвитку Шепетівської 
міської територіальної громади; 
- про стан виконання бюджету Шепетівської міської територіальної громади за 
січень-березень 2021 року; 
- про надання одноразової грошової допомоги; 
- про прийняття до комунальної власності Шепетівської міської територіальної громади в 
особі Шепетівської міської ради Хмельницької області об’єктів  нерухомого майна 
комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство «Шепетівський 
центр первинної медико-санітарної допомоги» Шепетівської районної ради Хмельницької 
області із спільної власності територіальних громад сіл, селища Шепетівського району 
Хмельницької області, про зміну складу засновників, зміну назви закладу та затвердження 
Статуту в новій редакції; 
- про внесення змін до рішення LХХІV сесії міської ради VII скликання №8 від 11 червня 
2020 року «Про затвердження  Порядку  і складу комісії по розгляду звернень щодо 
відключення споживачів від системи центрального опалення»; 
- про прийняття фондів, що перебувають на централізованому зберіганні районного 
трудового архіву Шепетівської районної ради, на  централізоване зберігання до відділу 
трудового архіву апарату Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету; 
- питання врегулювання земельних відносин; 
- інші питання. 
 
 
 
 



3. Запропонувати постійним комісіям розглянути зазначені питання на засіданнях комісій: 
- 19.05.2021 о 14:00 - на засіданні комісії з питань розвитку 

промисловості, житлово-комунального господарства, підприємницької 
діяльності, транспорту, енергетики та зв’язку; 

- 20.05.2021    о 10:00  - на засіданні комісії з питань земельних відносин, 
архітектури та будівництва, охорони навколишнього середовища;  

- 21.05.2021 о 14:00  - на засіданні комісії з питань соціально-
економічного розвитку громади, бюджету та фінансів; 

- 24.05.2021   о 14:00 – на спільному засіданні комісії з питань охорони 
здоров`я, соціального захисту населення, освіти, культури, молодіжної політики 
та спорту; комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, 
законності та правопорядку. 

 
4. На сесію запросити заступників міського голови, керуючого справами виконавчого 
комітету, начальників управлінь та відділів апарату Шепетівської міської ради та її 
виконавчого комітету, виконавчих органів, представників місцевих ЗМІ. 
 
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської ради Р.Вознюка. 
 
 
 
Міський голова                                                                                           Віталій БУЗИЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 


